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Synpunkter på utkastet till Nationell Biblioteksstrategi 2018/Utlåtande över Nationell
Biblioteksstrategi 2018
1. Sammanfattning
Klippans kommun är en landsbygdskommun bestående av dryga 17000 invånare med ett
huvudbibliotek och två filialbibliotek. Vi ingår i samarbetet familjen Helsingborg som består
av 11 kommuner i nordvästra Skåne. Kommunen har en aktuell biblioteksplan som sträcker
sig mellan 2016-1019.
Kultur- och fritidsförvaltningen i Klippan har valt att inrikta sitt utlåtande till Nationell
Biblioteksstrategi, Från ord till handling, på följande punkter:
-

Synen på biblioteket och gränsdragningen för biblioteksverksamheten
Barn som prioriterad målgrupp
Centralisering/lokal förankring
Stärkt nationell och regional samverkan

2. Fördjupning av synpunkter
a. Synen på biblioteket och gränsdragningen för biblioteksverksamheten
Synen på vad ett bibliotek är avgör också frågan vad ett bibliotek bör göra d v s vilket
uppdrag biblioteket har. Utkastet visar genomgående upp en ganska traditionell bild av
bibliotek samtidigt som den skriver att ”den traditionella bilden av biblioteket tar liten
hänsyn till bibliotekets uppdrag att nå nya målgrupper och bortser från
biblioteksverksamhetens komplexitet.” Samtidigt, i ny forskning, ifrågasätts det om
bibliotekets uppgift är att ”svara på alla frågor som ställs, hur legitima dessa frågor än är” dessa frågor som ofta kommer från våra nya användare. Utkastet pekar också på att
bibliotekets sociala legitimitet främjas om folkbibliotek uppfattas som dem som kan uppfylla
dessa nya behov i samhället. Detta fångar den vardagliga komplexiteten biblioteken lever i.
Farhågan kvarstår men frågan är om lösningen att detaljstyra mer är den bästa? Biblioteken
behöver en gemensam stark framtidsvision där det lokala behovet hos invånarna kan styra
och inte bli detaljstyrt av en strategi.
b. Barn som prioriterad målgrupp
Barn och unga är en prioriterad målgrupp i bibliotekslagen samtidigt är de inte så
framträdande i strategin. Barnperspektivet och barns perspektiv nämns men ges inte större
utrymme. Vår syn är att det bör lyftas fram och genomsyra hela strategin i linje med att
barnkonventionen blir svensk lag 2020.
c. Centralisering/lokal förankring
Genomgående i strategin ges förslag på lösning att KB ska vara den bärande kraften och lösa
ett flertal frågor. I vissa frågor är det viktigt med nationell samordning (ex avtalslicenser med

förlagsvärlden & bibliografisk service) men i andra är det av stor vikt att den lokala strukturen
får vara bärande för att diskussion kring frågor ska hållas vid liv och stärka istället för den
centralisering som verkar vara lösningen i förslaget. Här kan till exempel de digitala
tjänsterna vara en sådan arena där en nationell samordning är av godo men med möjlighet
till lokal påverkan.
d. Stärkt nationell och regional samverkan
Förslaget kring förändring av de regionala strukturerna verkar inte realistiskt. Som liten
kommun ser vi en fara i att dela in Sverige i färre men större regioner och utifrån dem arbeta
med kompetensutveckling. Det regionala uppdraget med kompetensutvecklingsinsatser och
bidragshantering behöver finnas på nära håll såsom det görs idag. Däremot kan/bör en
gemensam nationell struktur finnas för att skapa en gemensam målbild/vision som blir
bärande i och för bibliotekssverige. Vad vill vi uppnå gemensamt och vad behöver
biblioteken bidra med i samhället?
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