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Inledning
Bakgrund
Enligt bibliotekslagen 2013:801, § 17 ska kommuner och landsting anta
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Gävleborgs första
regionala biblioteksplan antogs 2014 och gäller till och med 2016-06-30. Denna
biblioteksplan kommer att gälla 2016-07-01 till och med 2019-12-31.
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Syfte
Bibliotekslagens portalparagraf:
2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka
för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra
till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja
litteraturens ställning och intresset för bildning,
upplysning, utbildning och forskning samt kulturell
verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas
tillgänglig för alla
Region Gävleborgs biblioteksplan visar hur regionens bibliotek bidrar till att
uppfylla det övergripande målet i den regionala utvecklingsstrategin (RUS):
”Nya möjligheter för människors självförverkligande och aktiva bidrag till
samhällsutvecklingen.”
”Målområdet Stärkta individer handlar om att” människor ”har förmåga, vilja och
möjlighet att omsätta kunskap till handling och vara aktiva medskapare av
Gävleborg. Medskapandet handlar om inflytande över sin personliga situation
samt delaktighet i samhällsutvecklingen.”
Folkhögskolornas bibliotek visar eleverna hur biblioteksväsendet är en viktig
tillgång för den personliga utvecklingen även efter tiden på skolan.
”Målområde Smart samverkan handlar om hur vi tillsammans bygger broar
mellan samhällets aktörer inom offentlighet, näringsliv, forskning, utbildning och
civilsamhälle. För att effektivare använda vår kompetens, skapa
samordningsvinster och få tillgång till gemensamma resurser stärker Smart
samverkan vår konkurrenskraft i förhållande till omvärldens krav och
utmaningar.”
Den regionala biblioteksverksamhetens utvecklingsarbete syftar bland annat till
att stötta biblioteken i Gävleborg i sin sträva att vara tydliga arenor för smart
samverkan.
”Målområde Tillgängliga miljöer handlar om möjligheten att ta del av arbete,
studier, fritid, välfärd och service i alla delar av Gävleborg. Infrastrukturen ska
vara ett medel för att nå nya marknader, utbildning, fritid och arbete. Den ska
stärka flödet av personer, varor, idéer och tjänster på ett hållbart sätt.”
Sjukhusbiblioteket bidrar till infrastrukturen i Gävleborg genom att tillgängliggöra
relevant och aktuell information om hälso- och sjukvård till specialister så väl som
övrig personal, patienter, anhöriga och studerande.
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Region Gävleborgs biblioteksverksamheter
Det är regionstyrelsen och kultur- och kompetensnämnden som ansvarar för de
olika biblioteksverksamheterna inom Region Gävleborg.
Kultur- och kompetensnämnden ansvarar för den regionala
biblioteksverksamheten inom avdelningen Kulturutveckling samt biblioteken på
Bollnäs, Forsa och Västerbergs folkhögskolor.

Regionstyrelsen ansvarar för sjukhusbiblioteket som har verksamhet både på
sjukhuset i Gävle och på sjukhuset i Hudiksvall. Sjukhusbiblioteket ingår i
enheten för Klinisk vårdutveckling inom förvaltningen Ledning- och
verksamhetsstöd.
Även ”gemensam nämnd för … HelGe-samarbetet” hanterar biblioteksfrågor
genom ansvaret för de ekonomiska förhållandena mellan Region Gävleborg och
kommunerna i regionen och för avtalen med externa aktörer. När det gäller
HelGe-samarbetets innehåll och verksamhet ansvarar respektive kommun för sitt
eget bibliotek. Varje kommun ansvarar därmed också för att ha en egen
biblioteksplan som behandlar biblioteksverksamheten inom kommunen. Denna
biblioteksplan styr endast Region Gävleborgs egna bibliotek.
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Den regionala biblioteksverksamheten
Ansvarsområden

Från bibliotekslagen1: Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett
landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja
samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som
är verksamma i länet.
Från Kulturplanen 2016-2018: Den regionala biblioteksverksamheten ska genom
kompetensutveckling, samordning och utvecklingsstöd stärka biblioteken
i Gävleborg. Genom biblioteken ska alla invånare ha jämlik tillgång till litteratur,
information och biblioteksservice samt stöd för formellt och informellt lärande.
Mer konkret innebär detta att den regionala biblioteksverksamheten ska bidra till
biblioteksutveckling i Gävleborg bland annat genom kompetensutveckling och
olika biblioteksprojekt. Projekten behandlar frågor som exempelvis: samordning,
tillgänglighet, verksamhet för barn och unga, IT samt bemötande gentemot
särskilda målgrupper. I arbetet ska den regionala biblioteksverksamheten ta
hänsyn till kulturplanens prioriterade perspektiv och prioritera de målgrupper som
lyfts regionalt och nationellt.
Extra fokus ska läggas på de målgrupper som prioriteras enligt bibliotekslagen § 4
och 5 dvs personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och
personer med annat modersmål än svenska.
Sammanhang

Den regionala biblioteksverksamheten är en del av avdelningen Kulturutveckling.
Samtliga medarbetare inom avdelningen, med sina olika kompetenser och
ansvarsområden, är resurser för biblioteksutvecklingen i Gävleborg. På samma
sätt ska bibliotekskonsulenterna inom Kulturutveckling bidra till att förverkliga
hela avdelningens mål.
Den regionala biblioteksverksamheten är ett stöd för biblioteksutveckling i hela
Gävleborg, så väl för kommunerna som för Region Gävleborgs övriga bibliotek.
Ansvaret för respektive bibliotek ligger dock på det enskilda bibliotekets
huvudman. Kulturutveckling har inte i uppdrag att kompensera för små resurser,
eller låg grundkompetens, varken åt kommuner, eller åt biblioteksverksamheter
inom Region Gävleborg.

1

Ur bibliotekslagen SFS 2013:801
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Som en del av den regionala biblioteksverksamheten ingår Kulturutveckling i det
regionala HelGe-samarbetet tillsammans med kommunernas folkbibliotek.
Samarbetat regleras i två dokument: Avtal HelGe-samarbetet och
HelGebibliotekens överenskommelse. HelGebibliotekens överenskommelse
revideras en gång per år. I det avtal som gällde 2015 står bland annat att:
”Den regionala biblioteksverksamheten (Kulturutveckling Gävleborg) är en
likvärdig part i HelGe-samarbetet, men med ett särskilt strategiskt uppdrag i
samarbetet i fråga om:
 Planering för kompetensutveckling och utvecklingsinsatser
 Ansökningar för finansiering för större insatser
 Omvärldsbevakning
 Utvärdering och uppföljning.”
I överenskommelsen beskrivs vilka av HelGes grupper som den regionala
biblioteksverksamheten är representerad i och vilken funktion respektive
representant har. Exempel på grupper inom HelGe där det ingår representanter
från den regionala biblioteksverksamheten är: HelGes styrgrupp, webbens
huvudredaktion, mediegruppen, den strategiska barn- och ungdomsgruppen och
ungdomswebbgruppen.
HelGe-bibliotekens databaser finansieras på olika sätt. Vissa kostnader belastar
kommunerna enskilt, andra kostnader fördelas efter överenskommelse genom
HelGe-samarbetet. Några databaser bekostas av den regionala
biblioteksverksamheten. Hur den regionala biblioteksverksamhetens engagemang
i databaserna ska fungera i framtiden kommer att ses över under planperioden.
I samband med att regionförbundet avvecklades 2015 har regionförbundets
ansvarsområden övergått till den gemensamma nämnden inom Region Gävleborg
och regleras i Avtal HelGe-samarbetet. Ansvarsområdena rör HelGes
gemensamma avtal där Region Gävleborg är avtalsägare, ansvarar för fakturering
till kommunerna, bevakning av avtalstider och uppsägning respektive tecknande
av avtal. Ändringar i avtalen ska ske i samverkan med kommunernas
folkbibliotek.
Den regionala biblioteksverksamheten har ett väl utvecklat samarbete med
angränsande län, främst Dalarna, Uppland och Värmland. Verksamheten finns
representerad i olika nationella sammanhang exempelvis hos Kungliga Biblioteket
och hos Sveriges Allmänna Biblioteksförening.
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Verksamhetens inriktning

I förvaltningens plan 2016 anges att avdelningen Kulturutveckling ska uppnå
följande:
 Avdelningen Kulturutveckling bidrar till ett kreativt klimat med ett aktivt
kulturliv i hela länet.
 I samverkan skapar Kulturutveckling möjligheter för de som bor och vistas
i länet att genom konstformer och kultur reflektera över, diskutera och
påverka sitt liv och samhällets utveckling. Barn och unga ges möjligheter
att utforska och utvecklas inom kulturområdet genom kvalitativa
samarbeten och projekt.
Den regionala biblioteksverksamheten ska genom omvärldsspaning analysera
trender och dess konsekvenser för biblioteksverksamheten. Inte minst gäller detta
bibliotekens roll och potential att möta växande klyftor i samhället.

Målområden för den regionala biblioteksverksamheten

Stöd till folkbiblioteken
Från kulturplanens utvecklingsområde Att överbrygga geografiska avstånd:
”Den regionala biblioteksverksamheten är genom sin omvärldsbevakning och
kompetens ett stöd för folkbiblioteken i utvecklingsfrågor.”
Genom utvecklingsprojekt och kompetensutvecklingsinsatser driver den regionala
biblioteksverksamheten biblioteksutveckling som efterfrågas och uppskattas men
också utmanar folkbiblioteken i Gävleborg.
Under planperioden ska en ledarskapsutbildning erbjudas till intresserade
medarbetare på Gävleborgs bibliotek.
Mål: Inom något område ska det bedrivas biblioteksutveckling med nationell
spets. Målet är uppfyllt om det publiceras någon artikel om området, alternativt att
någon medarbetare bjuds in att tala om området i ett sammanhang utanför
Gävleborg.
Läsfrämjande
Från kulturplanens utvecklingsområde Läsfrämjande:
”Den regionala biblioteksverksamheten ska genom olika projekt och genom
metodutveckling bidra till utvecklingen av bibliotekens läsfrämjande arbete
tillsammans med målgrupper i olika åldrar och med olika social bakgrund.”
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Den regionala biblioteksverksamheten söker samarbeten med andra
kompetensområden och organisationer för att utveckla läsfrämjande metoder som
ger möjlighet att läsa på olika sätt, anpassat för olika åldrar och
funktionsvariationer.
Mål: De läsfrämjande metoder som utvecklas är kända och används av relevanta
målgrupper i Gävleborg. Målet är uppfyllt om minst 50 % av personerna inom de
relevanta målgrupperna svarar i verksamhetens enkäter eller uppföljningar av
seminarier och liknande, att man använder någon av de metoder som
verksamheten utvecklat.
Digital delaktighet
Från kulturplanens utvecklingsområde Digitaliseringens möjligheter och
utmaningar:
”Digitaliseringen rymmer … demokratiska aspekter. Utvecklingen går fort och
alla har inte möjlighet, eller intresse av att följa med vilket riskerar att skapa nya
klyftor i samhället. Folkbiblioteken har en avgörande roll som folkbildare och
genom att tillhandahålla utrustning och andra kompetenser.”
Den regionala biblioteksverksamheten ska vara drivande i folkbibliotekens arbete
med att utjämna de digitala klyftorna. Detta genom att arbeta med inspiration,
metodutveckling och kompetensutveckling för bibliotekens personal inom
områden som exempelvis digitalisering för ökad delaktighet i samhället,
digitalisering för ökat deltagande och interaktion samt digitaliseringens
möjligheter för eget skapande.
Mål: De insatser för digital delaktighet som genomförs regionalt får genomslag
lokalt i Gävleborgs kommuner. Målet är uppfyllt om nio av tio folkbibliotek i
Gävleborg vid en förfrågan uttrycker att de får stöd från den regionala
biblioteksverksamheten i de frågor som rör digital delaktighet.
Litteratur
Från kulturplanens utvecklingsområde Kulturella och kreativa näringar:
”Genom samverkansprojekt med andra kulturformer t ex musik, dans, teater och
film drivs projekt för barn och unga kring barnlitteratur, bilderböcker och
författarskap.”
Den regionala biblioteksverksamheten prioriterar litteratur för små barn, dvs
bilderböcker och bilderboksförfattare/illustratörer.
Under planperioden ska det genomföras en utredning av hur verksamheten ska
arbeta vidare med litteratur för barn och vuxna som konstform.

Utskriftsdatum: 2016-04-11

Beskrivning

8(13)

Dokumentnamn:
Dokument ID:

Giltigt t.o.m.:

Revisionsnr:

Mål: De projekt som genomförs ska bidra till att barnkonventionen efterlevs samt
att kunskapen om barnlitteratur och barnkulturens betydelse ökar. Målet är
uppfyllt om minst 50 % av personerna som deltagit i verksamhetens seminarier
och liknande svarar i verksamhetens enkäter eller uppföljningar att man genom
deltagandet fått ökad kunskap om barnlitteratur och barnlitteratutrens betydelse.
Demokrati
Från bibliotekslagan § 2 Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka
för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Från kulturplanens utvecklingsområde Kultur för integration:
Regionfullmäktige har särskilt uppdragit åt de regionala kulturverksamheterna att
arbeta med kultur för integration.
Bibliotekens demokratiska rum är viktiga resurser för integrationsarbetet och för
ett jämställt Gävleborg. Den regionala biblioteksverksamheten ska vara drivande i
folkbibliotekens arbete med integration och jämställdhet. Detta genom att arbeta
med inspiration, metodutveckling och kompetensutveckling.
Mål: De insatser för ökad integration och jämställdhet som genomförs regionalt
får genomslag lokalt i Gävleborgs kommuner. Målet är uppfyllt om nio av tio
folkbibliotek i Gävleborg vid en förfrågan uttrycker att den regionala
biblioteksverksamheten bidragit till att de fått ökad kunskap och inspiration i
arbetet för ökad integration och jämställdhet.
Språkutveckling
Den regionala biblioteksverksamheten ska samarbeta med andra
kompetensområden och organisationer för att utveckla metoder som är
språkstimulerande och som uppmuntrar till eget skrivande och andra estetiska
uttrycksformer.
Mål: De metoder som utvecklas inom språkutveckling är kända och används av
relevanta målgrupper i Gävleborg. Målet är uppfyllt om minst 50 % av personerna
inom de relevanta målgrupperna svarar i verksamhetens enkäter eller
uppföljningar av seminarier och liknande, att man använder någon av de metoder
som verksamheten utvecklat.
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Sjukhusbiblioteket
Ansvarsområden

Sjukhusbiblioteket har sin verksamhet på Gävle och Hudiksvalls sjukhus.
Sjukhusbiblioteket bidrar till utveckling och upprätthållare av god vård genom sin
roll som medicinsk kunskapsförmedlare inom hälso- och sjukvården.
Verksamheten erbjuder även litteratur och andra medier för rekreation och
återhämtning. Målgrupper för verksamheten är personal och studerande inom
hälso- och sjukvård, patienter samt anhöriga. Alla invånare i länet har möjlighet
att besöka biblioteket och ta del av dess resurser.
Sammanhang

Bibliotekets uppgift är att vara understödjande till hälso- och sjukvården därför är
det viktigt med en god samverkan med hälso- och sjukvårdens olika funktioner.
Sjukhusbiblioteket ingår regelbuntet i samarbeten med övriga sjukhusbibliotek i
landet samt med universitetens medicinska bibliotek. Bland annat genom det
nationella EiRA-samarbetet som syftar till att förse hälso- och sjukvårdens
personal med vetenskaplig information.
Sjukhusbiblioteket ingår endast i liten omfattning i samarbeten utanför hälso- och
sjukvården. Detta gäller såväl samverkan med övriga biblioteksverksamheter
inom Region Gävleborg är som med de lokala folkbiblioteken.
Verksamhetens inriktning

Sjukhusbiblioteket ska vara en naturlig del av vårdprocessen och stötta
vårdpersonalen med medicinsk information
Sjukhusbiblioteket är en pedagogisk resurs för fortbildning och
kompetensutveckling. Biblioteket bidrar till informationsinhämtning vid forskning
och utveckling inom hälso- och sjukvården.
Sjukhusbiblioteket ska tillhandahålla fördjupad information till patienter och
anhöriga som vill öka kunskapen om en aktuell sjukdom.
Under senare år har kulturens betydelse som ett redskap inom vården
uppmärksammats allt mer. Som en del av Region Gävleborgs arbete med kultur
och hälsa tillhandahåller sjukhusbiblioteket litteratur, och andra medier, för
rekreation och avkoppling både för patienter och för medarbetare inom hälso- och
sjukvården.
Service till barn sker i första hand genom lekterapi och barnklinik. Vid behov
stöttar sjukhusbiblioteket även barn och föräldrar.
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Målområden för sjukhusbiblioteket

Sjukhusbiblioteket med dess personella, fysiska och digitala resurser är viktigt
som förmedlare av aktuell medicinsk information.
Mål: Bibliotekets målgrupper använder och uppskattar sjukhusbiblioteket och
dess tjänster.
Genom att öka närvaron av bibliotekets personal i vårdsammanhanget förbättras
möjligheterna att ta tillvara sjukhusbibliotekets resurser i vården av den enskilde
patienten.
Mål: För att öka kvalitén involveras sjukhusbiblioteket regelbundet i det konkreta
vårdsammanhanget.
Region Gävleborg vill utveckla arbetet med kultur inom vården.
Mål: Sjukhusbiblioteket används som en strategisk resurs inom kultur och hälsa.
Folkhögskolornas bibliotek
Ansvarsområden

Region Gävleborg är huvudman för tre folkhögskolor, Bollnäs, Forsa och
Västerbergs Folkhögskolor. Folkhögskolornas bibliotek har olika
grundförutsättningar.
Biblioteket på Bollnäs Folkhögskola befinner sig mitt i en omstart av
verksamheten. Man arbetar med att få en fungerande katalog och under
planperioden kommer det att anställas en person med ansvar för biblioteket. Det
finns en referensgrupp som gör omvärldsspaningar, diskuterar mediefrågor och
arrangerar vissa aktiviteter i biblioteket.
En lärare ansvarar för biblioteket på Forsa Folkhögskola med 25 % av sin tjänst.
Historiskt har stort fokus legat på att ordna bibliotekets boksamling och
fortfarande används en stor del av tiden för katalogisering och klassificering av
bibliotekets böcker. Olika läs- och skrivfrämjande aktiviteter har startat under den
senaste tiden och det finns ambitioner att vidareutveckla den verksamheten
ytterligare.
Västerbergs Folkhögskola har en utbildad bibliotekarie som är anställd på 50 %.
Genom bibliotekets olika resurser stöttas pedagogiken på skolan. Bibliotekens
demokratiska uppdrag står i fokus genom att skolans elever blir
biblioteksanvändare och genom sin tid på skolan utvecklar en naturlig relation till
biblioteket.
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Sammanhang

Bibliotekets uppgift är att vara understödjande till den pedagogiska verksamheten
på folkhögskolan därför är det viktigt med en god samverkan med skolans olika
pedagogiska arbetslag.
Nationell samverkan förekommer genom organisationen Bibliotek i folkhögskola
och folkbildning (BIFF).
Folkhögskolans bibliotek ingår endast i liten omfattning i samarbeten utanför
skolan. Detta gäller såväl samverkan med övriga biblioteksverksamheter inom
Region Gävleborg är som med de lokala folkbiblioteken.
Verksamhetens inriktning

I förvaltningens plan 2016 anges att folkhögskolan ska uppnå följande:
 Folkhögskolorna erbjuder utbildning som gör kursdeltagaren väl förberedd
till vidare studier och bättre rustad för arbetslivet.
 Folkhögskolorna erbjuder också möjlighet till personlig bildning och
utveckling samt motiverar till engagemang i samhället.
Målområdens för folkhögskolornas bibliotek

Demokrati
Folkhögskolans bibliotek strävar efter att alla elever lämnar skolan med en positiv
bild av bibliotek och en kravlös relation till biblioteket på den egna skolan.
Eleverna ser biblioteket som en resurs för vidare studier, framtida arbetsliv och
personlig bildning, utbildning och samhällsengagemang. För att uppnå detta ska
folkhögskolan sträva efter att anställa utbildade bibliotekarier.
Läsfrämjande
Folkhögskolans bibliotek ska stärka folkhögskolans läsfrämjande arbete genom
fördjupad kunskap om litteratur och om läsfrämjandeinsatser som är anpassade för
olika målgrupper och funktionsvariationer.
Tillgänglighet
Folkhögskolans bibliotek ska vara tillgängligt för personer med olika
funktionsvariationer och de elever som behöver ska få tillgång till de extra
resurser som erbjuds via Myndigheten för tillgängliga medier.
Informationssökning
Folkhögskolans bibliotek har en väl fungerande katalog över egna böcker och
medier.
Biblioteket är involverat i folkhögskolans övriga pedagogiska arbete och skolans
elever har kunskap om biblioteket som en resurs för att hitta information och om
betydelsen av källkritik.
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Gemensamt utvecklingsarbete
Samverkan inom Region Gävleborg

Kulturutveckling ska ta ansvarar för att, tillsammans med Region Gävleborgs
övriga bibliotek, utveckla förslag till former för en meningsfull samverkan med de
övriga regionala biblioteksverksamheterna.
Effektivisering av folkhögskolans bibliotekskatalog

Katalogisering och klassificering av folkhögskolans medieinköp tar
oproportionerligt stor tid för bibliotekens personal. En utredning bör göras för att
undersöka om det finns någon bättre lösning för folkhögskolornas
bibliotekskatalog.
Bibliotek och informationscentral för Region Gävleborg

I och med bildandet av regionkommunen har de ämnesområden som Region
Gävleborg ansvarar för breddats avsevärt. En förstudie behöver genomföras för att
undersöka behov och eventuella vinster av att sjukhusbiblioteket omvandlas till ett
bibliotek och en informationscentral för hela organisationen, med service till
forskning och bevakning av referenslitteratur inom fler områden än hälso- och
sjukvård.
Exempel på frågeställningar som skulle behöva besvaras är: Vilka ytterligare
ämnesområden ska bevakas? Vilken forskning bedrivs i organisationen? Krävs
omprioritering av resurser i form av medieanslag, databaser, personal och lokaler?

Biblioteksplanen som styrdokument
Region Gävleborgs biblioteksplan är ett av de styrdokument som
regionfullmäktige beslutar om. De mål som finns i biblioteksplanen ska brytas ner
i respektive biblioteksverksamhets ordinarie planering och följas upp på
verksamhetsnivå som en del av den årliga uppföljningen.

Uppdraget och dess genomförande
Vid kultur- och kompetensnämnens sammanträde 2015-02-09 § 22 beslutades att:
1. Arbetsmarknad och kompetensavdelningen får i uppdrag att utarbeta ett
förslag till biblioteksplan 2016-2018.
2. Förslaget ska tas fram i nära samarbete med berörda verksamheter inom
Region Gävleborg.
3. Den regionala biblioteksplanen ska ha ett utvecklingsperspektiv med
särskilt fokus på verksamheternas samverkan med kommunernas
folkbibliotek.
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Arbetet har genomförts enligt följande process:
Besök gjordes på de bibliotek som berörs av biblioteksplanen med gruppintervjuer
där samtliga medarbetare vid biblioteken deltog. Syftet med besöken var att få
kunskap om verksamheten på de olika biblioteken.
Workshop med representanter från samtliga bibliotekstyper. Syftet med
workshopen var att inventera utvecklingsområden och undersöka vilken
användning medarbetarna anser sig ha av en biblioteksplan.
Möten med respektive biblioteksverksamheters brukare. Syftet med mötena var att
öka kunskapen om hur man använder och samarbetar med biblioteken, att höra
om det finns idéer om utvecklingsområden samt vilken användning man ser för en
biblioteksplan. Möten har genomförts med:
 Västerbergs folkhögskolas allmänlärare.
 Referensgruppen till sjukhusbiblioteket i Hudiksvall.
 En för tillfället bildad grupp med blandade medarbetare i
Kulturutveckling.
 Individuella möten med kommunernas bibliotekschefer, några möten
skedde via telefon.
Förslag på biblioteksplan skickas till respektive bibliotek och till respektive chef
för synpunkter.
Remissförfarande, remissen skickades till länets kommuner samt till högskolans
bibliotek. Remissvar har kommit från Söderhamns kommun, Ljusdals kommun,
Hudiksvalls kommun, Sandvikens kommun, Ockelbo kommun, Gävle kommun,
Nordanstigs kommun samt Hofors kommun.

Utskriftsdatum: 2016-04-11

