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Det hdr dr KulturrAdets synpunkter pa Demokratins skattkammare. Farslag till en
nationell biblioteksstrategi med tillhorande forslag pa sex strategiska reformer for
starkta bibliotek. Vara synpunkter beror framfor alit folkbibliotekens behov och
utmaningar, spralc - och lasframjande, kompetensutveckling, regional
biblioteksverksamhet och samverkan mellan myndigheter, samverkan over
professionsgranser och i lokalsamhallet

Till strategin har Kungliga biblioteket lagt fram sex reformfcirslag ph en
sammanlagd summa ph 250 miljoner per Ar. Reformffirslagen ror framfor alit
centrala losningar gallande medieforsorjning och massdigitalisering men missar
att det for folkbibliotekens del kan finnas mer akuta behov for att leva upp till
bibliotekslagen. Folkbiblioteken spelar en viktig roll for social sammanhallning
och har potential att vara en central alai- i lokalsamhdllet. Det vi har sett i
ansokningar gallande satsningen Starkta bibliotek ar att lokala variationer och
skillnader vad galler behov och insatser dr definierande for folkbiblioteken i
landet.
1.

Starkta skolbibliotek

Kulturrhdet lamnar inga synpunkter till forslaget om att inratta ett nationellt
kunskapscenter for skolbiblioteksfragor. Vi staller oss daremot fragande till att det
i reformffirslaget gallande starkta skolbibliotek inte finns nagot fokus pa sprhk och ldsutveckling. Medieforsorjning och tillgAng till e- medier ar det centrala i
reformforslaget for skolbiblioteken.
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2.

Starkta bibliotek for nationella minoriteter

De reformpaket som KB fOreslar kring nationella minoriteter ar en god insats men
till
det racker inte utan bor kompletteras med fler insatser som sarskilt riktar sig
folkbibliotek. Att skapa ett folkbibliotek dar nationella minoriteter kanner sig
inkluderade handlar mycket om att skapa relationer, ha kunskap och forstaelse
samt att i biblioteksrummen synliggora de nationella minoriteterna och
minoritetsspraken. Kulturradet efterlyser en storre samordning pa myndighetsniva
kring nationella minoriteter och minoritetssprak. Kulturradet bar ra fortsatt
regeringsuppdrag att framja utgivning och spridning av litteratur pa de nationella
minoritetsspraken, tilisammans med stod till lasframjande aktiviteter.

3. Starkt mangsprAkig biblioteksverksamhet

F6r folkbiblioteken är det onskvart med en strategisk ansats for hur biblioteken
ska verka fOr att manniskor ska ges mojlighet att utveckla alla sina sprak. Inte
rninst viktigt ar barn och ungdomars raft till sprak och kultur. Sprak har stor
i all
betydelse fOr marmiskors identitet och ar en grundlaggande dimension
biblioteksverksamhet. Kulturradet stodjer reformfOrslaget gallande starkt
Mr en strategi f6r det
mangspralcig biblioteksverksamhet, men saknar aven
lasframjande arbetet.

4.

Starkta nationella digitala bibliotekstjanster

Att utveckla det svenska biblioteksvasendet ar en viktig fraga fOr det
demokratiska sarnhallet. Folkbibliotekens fOrandringsarbete i och med
till nationell
digitaliseringen har pagan under Lang tid. I fOrslaget
biblioteksstrategi laggs stort fokus pa digital tillganglighet. Digital tillganglighet
ar en angelagen fraga och Kulturradet har gett stod till flera digitala satsningar
Vi ser
Mom saval las - och litteraturframjande bidrag som Mom Starkta bibliotek.
dock risker med att alltfOr ensidigt betona digitala satsningar fcir Okad delaktighet.
Vi saknar en analys av hur fOrslag om nationell samordning av digitala
medieresurser forhaller sig till lokala utvecklingsbehov Mom till exempel
lasframjande och uppsokande verksamhet.

Demokratins skattkammare har en vision om ett bibliotek for alla. Den visionen
delar Kulturradet. En digital biblioteksplattform som skots nationellt, fOr drift,
upphandling och avtal, ar utmarkt, anser Kulturradet. Men digitala satsningar ar
endast en del av tillganglighetsarbetet. Vi saknar en strategi som tydligt fOrhaller
sig till sarnhallsutmaningar som exempelvis en aldrande befolkning, Okade
skillnader i livsvillkor och halsa mellan olika grupper. Folkbiblioteken har en
viktig roll i ett bredare kulturliv och ett demokratiskt samhalle, fOr bildning och
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fOr social sammanhallning. I en nationell biblioteksstrategi bor folkbibliotekens
komplexa uppdrag och de befintliga insatser och aktiviteter som gars, tydligare
framkomma.

5.

Starkt nationell biblioteksmyndighet

Vi onskar framhalla Kulturradets uppdrag som samlande lasframjande myndighet
for att fordela utvecklingsmedel, folja upp, sprida metoder och forskning och
samla aktorer i nationella initiativ. Vi anser att en fOrdjupad analys behovs
gallande ansvar och uppgifter for en starkt nationell biblioteksmyndighet. Tydliga
uppdrag dr onskvart for samtliga myndigheter inom biblioteksomradet som KB,
Kulturradet, MTM och Skolverket, for samverkan, for fordelning av ansvar,
uppdrag, uppfaljning och resurser.
Samordning lokalt och over professionsgranser är en fi-amgangsfaktor som en
nationell biblioteksstrategi tydligare bor framhalla. Bokstart ar ett exempel pa hur
samverkan, lokalt och over professionsgranser, dr en fOrutsattning fOr att kunna
leva upp till bibliotekslagen. Demokratins skattkammare lyfter vikten av sma
barns spralcutveckling och Bokstart namns som ett gott exempel pa
sprakframjande arbete, men nagra strategiska satsningar syns inte i
reformforslagen. Kulturradets strategiska forslag for sprakutveckling,
lasframjande, demokrati och delaktighet dr att Bokstart ytterligare sprids och
permanentas.

Strategiforslaget vill to bort kortsiktiga projekt. Starkta bibliotek hor, tillsammans
med till exempel las - och litteraturframjande bidrag, Bokstart, inkopsstodet, till
den sortens bidrag som Demokratins skattkammare onskar avveckla. Dessa
insatser kan dock vara avgarande fOr ett utvecklingsarbete i mindre kommuner
och i glesbygd. Som Bokstart visar ger det ocksa en mojlighet att prova nya
metoder och arbetssatt lokalt som sedan kan ha nationell paverkan.

Joacim Hanssons rapport om glesbygdsbibliotek visar vad exempelvis ett bidrag
som Starka bibliotek betyder: "Modellen ger pa ett mycket konkret salt en
utjamningseffekt som later biblioteken bestamma lokalt vad som dr basta vagen
fOr att uppfylla det demokratiframjande uppdrag som star skrivet i
bibliotekslagens andamalsparagraf." Kulturradet ser ett fortsatt behov av insatser
liknande Starkta bibliotek, sokbara for kommuner, med aysikt att na hela landet
utifran lokala prioriteringar.
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6. Starkt nationell struktur for kompetensutveckling inom

biblioteksvisendet
Nationell biblioteksstrategi betonar vikten av likvardighet inom folkbibliotekens
arbete och menar att det krays en nationell struktur f6r kompetensutveckling fOr
att samordna utbudet. Kulturradet ser garna en okad samordning mellan olika
aktorer som arrangerar fortbildning fOr biblioteksmedarbetare och en starkare lank
mellan forskning och profession. Det maste dock tydligare frarnga att det inte sker
pa bekostnad av skilda lokala behov och variationer.

Folkbibliotekets litteratur- och kulturuppdrag har en undanskymd plats i
strategiforslaget nar det kommer till kompetensutvecklande insatser inom
lasframjande och bemotande. Det ar bekymmersamt eftersom bibliotekslagen
sager att folkbiblioteken sarskilt ska framja lasning och tillgang till litteratur.
Regional biblioteksverksamhet har idag en betydande roll fOr utveckling och stod
till folkbiblioteken och for att kompetensutvecklande insatser kan ske utifran
varierade lokala behov. Det firms manga regionala initiativ som pa olika sat
bidrar till att starka folkbibliotekens verksamhet inom omradena litteratur och
lasframjande. Inom ramen for regeringens tillfalliga satsning for en starkt
biblioteksverksamhet fordelas 25 miljoner kronor arligen i
Kultursamverkansmodellen. Forstarkningen har varit och ar valbehovlig utifran
ett, regionalt perspektiv, eftersom ingen &fling gjorts till fOljd av att las - och
litteraturframjande fran 2015 ingar som ett nytt verksamhetsomrade i modellen.
Ambitions - och engagemangsnivan inom landets regionala biblioteksverksamhet
ar generellt sett hog. Det finns en val utarbetad samverkansstruktur biblioteken
emellan som bidrar till det. Men for att kunna mota behoven och ambitionerna
och litteraturframjande
inom den regionala biblioteksverksamheten och det
arbetet runt om i landet, bor dessa medel permanentas.
Inom ramen fOr Kultursamverkansmodellen finns alien formerna fOr hur de
berorda statliga myndigheterna samverkar for att ph basta salt och i dialog vara en
samarbetspart till regionerna. Oaysett niva, statlig eller regional eller kommunal
anser Kulturradet att det viktigt att bygga vidare pa och to tillvara de samarbeten
och natverk som redan finns.

Ovriga synpunkter
Biblioteken ar den enskilt viktigaste aktoren utanfor skolan for att framja lasning.
Att overbrygga lasklyftor ar en central uppgift fOr hela biblioteksvasendet.
Lasning finns med i fOrslaget till en nationell biblioteksstrategi, som en metod
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eller ett omrade aft starka demokratin. Det saknas dock reformforslag som knyter
an till omradet. Vi efterlyser en strategi for bibliotekens lasframjande arbete, vi
efterlyser konkreta fOrslag pa hur ldsningen ska starkas. Kulturradet instartuner
med Demokratins skattkammare att litteraturen har en fOrmaga aft vidga
medvetandet, fOrdjupa tanken och ge konstnarlig upplevelse med paverkan pa
personlig utveckling och halsa, men vi saknar en strategi fOr hur en sad =
onskvard djuplasning ska uppratthallas i ett alit mer digitaliserat samhalle

Den nationella biblioteksstrategin fokuserar pa medier, samlingar och
digitalisering for aft oka tillgangen till litteratur, men tillgang till litteratur ar inte
tillrackligt for att na fram till nya lasare. Kulturradet ser fOrdelar med nationell
samordning av digitala bibliotek, men saknar en bredare analys av hur sadana
fOrslag forhaller sig till hur resurser bor anvdndas for aft uppna malet med
bibliotek fOr alla. Det Icrdvs aktiviteter for att oppna vagar till litteraturen fOr saval
barn som vuxna. Det hays ett utvecklingsarbete utiffan lokala behov. Vi onskar
att den nationella biblioteksstrategin vid sidan om mediesamlingar och
digitaliseringsprojekt, tydligare lyfter ftagan om lasfrdmjande metoder och
upps8kande insatser pa ett mer strategiskt sat. Vi onskar aven aft fragan om
tillganglig ldsning integreras i alla delar av en nationell biblioteksstrategi.

Vi onskar att ett farslag pa en nationell biblioteksstrategi visar en storre tro pa
litteraturens kraft och pa ldsningens och kulturens betydelse for samhallet. Gang
pa gang papekar strategifOrslaget att ett demokratiskt samhdlle behover manniskor
som ar informerade och kompetenta och hailer sig till fakta, och det ar fOrstas
viktigt med medie - och informationskunnighet, men en levande demokrati
behover ocksa manniskor som ar kreativa och empatiska och har omdome. Som
inte endast kan svara pa hur saker och ting ar utan som har fcirmaga aft fOrestalla
sig hur det kunde vara. Mdnniskor med fantasi. I den diskussionen bor ldsning av
skonlitteratur och folkbibliotekens lasframjande arbete hamna.

Kulturradets strategiska forslag for folkbiblioteken

•
•
•

•

Bokstart permanentas och ges forutsdttningar att med statligt stod pa 20
miljoner honor arligen spridas till samtliga kommuner i landet.
25 miljoner arligen till regional biblioteksverksamhet, inom satsningen
Starkta bibliotek, permanentas.
Kulturradets regeringsuppdrag att frdmja utgivning och spridning av
litteratur pa de nationella minoritetsspraken permanentas.
Ett kompetenslyft infOrs i ldsframjande fOr framfOr alit folkbibliotekarier
for savd1 barn som vuxna och i synnerhet for primiterade grupper.
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•
•

Ett ffirtydligat uppdrag ges till Kulturradet som samlande ldsframjande
myndighet for aft fordela utvecklingsmedel, folja upp, sprida metoder och
forskning och samla aktorer i nationella initiativ.
Tydliga uppdrag ges for samverkan mellan de olika myndighetema inom
biblioteksomradet (KB, Kulturradet, MTM och Skolverket), exempelvis
ndr det galler fordelning av ansvar, uppdrag och resurser. Inte minst ar
detta viktigt for aft uppfoljning och kompetensutveckling battre ska kunna
samordnas.

Handliggning av arendet
Detta beslut har fattats av generaldirektor Staffan Forssell efter foredragning av
handlaggare Nina Strom. I beredningen av drendet har aven stallffiretradande
generaldirektor Veronica Lamppa Lonnbro och stallfciretradande enhetschef
Susanne Bergstrom Larsson samt handldggarna Cecilia Brisander, Anna Hallgren,
Anna Ringberg, Nina Suatan och Henriette Zorn deltagit.
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