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Förslag yttrande över Utkast till nationell biblioteksstrategi
Svalövs kommun
Svalövs kommun är till stora delar en landsbygdskommun men med närhet till flera städer.
Kommunen har en lokal biblioteksplan antagen 2015 som gäller 2015-2019. Svalövs kommun
ingår i samarbetet Bibliotek Familjen Helsingborg och mycket av biblioteksutvecklingen sker
inom ramarna för samarbetet. I kommunens lokala yttrande sammanfattas allmänna synpunkter
av särskilt intresse för de allmänna biblioteken i Svalövs kommun och intressen som vi uppfattar
delregionalt i Skåne.

Synpunkter
Yttrandet är formulerat i övergripande synpunkter, med exempel ur förslaget på detaljnivå.
1. En nationell biblioteksstrategi är i sig ett viktigt steg för en långsiktig biblioteksutveckling.
Det är bra att man har gjort en ambitiös inventering av svenskt biblioteksväsen och de
behov som man upplever att där finns, både idag och för framtiden.
2. Vi ställer oss positiva till själva utformningen av strategin, där man delat in i kategorier,
exempelvis ”möjlig åtgärd”. Det gör strategin tydlig i sin utformning.
 Behåll upplägget med åtgärder och symboler.
3. Vi ställer oss också positiva till förslagen till stödfunktioner till skolbibliotek.
4. På många ställen går strategin in i onödig detalj, till exempel vilken typ av datamodell
som ska användas i en nationell katalog. Det gör att strategin riskerar att innehålla
kostsamma satsningar på relativt lösa grunder, vilket får som konsekvens att den riskerar
att inte kunna antas i sin helhet.
 Stryk onödiga detaljer ur strategin.
5. Vi önskar en bättre analys av vilka roller olika aktörer i biblioteksväsendet förväntas ha.
Avsnittet ”Biblioteksstruktur” är problematiskt, i synnerhet med tanke på det kommunala
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självstyret. I utkastet ser vi att många uppgifter som normalt ligger lokalt i stället placeras
centralt, vilket uppfattas som rörigt och centralistiskt (d v s inte i enlighet med
förvaltningstraditionen). Vi anser för övrigt att verksamheten ska formas där
kompetensen finns.
 En tydlig genomlysning av rollerna i biblioteksväsendet. Det vi förväntar oss är:
o

centralt: stabsfunktioner för biblioteksväsendet, underhåll och utveckling av
standarder och gemensamma system, juridisk kompetens, nationella avtal,
stödstrukturer till regionerna

o

regionalt: samordning regionalt, stöd till biblioteksutveckling,
kompetensutveckling, bibliotekens roll i den regionala utvecklingen

o

lokalt: bibliotekens innehåll, praktisk utveckling av verksamheten – både fysiskt
och digitalt bibliotek, utförare av biblioteksverksamhet

6. Med bakgrund av föregående punkt vill vi avstyrka följande förslag i utkastet:
o

Placeringen av en nationell digital bibliotekstjänst hos Kungl. biblioteket. Vi tror
att detta görs bättre av biblioteken själva i någon form av nätverk, möjligen med
stöd av regionerna. Jämför med de delregionala digitala biblioteken.

o

Placeringen av en nationell digital bibliotekstjänst för barn hos Kungl. biblioteket.
Vi tror att detta görs bättre av biblioteken själva i någon form av nätverk,
möjligen med stöd av regionerna. Jämför med de delregionala digitala
biblioteken.

o

Nationell biblioteksdepå med placering hos nationalbiblioteket. Detta görs bäst
hos de stora stadsbiblioteken ute i landet. Bibliotek Familjen Helsingborg har
gjort en förstudie angående intelligent mediestyrning, något som fler kan ha nytta
av. Det delregionala bibliotekssamarbetet har för Svalövs del inneburit att
fjärrlånen minskat drastiskt. I kombination med samarbetets gemensamma
mediepolicy gör det att frågan om depåbibliotek inte upplevs som prioriterad hos
oss.

o

Nationell lånecentral för mångspråk. Detta görs bäst hos de stora
stadsbiblioteken ute i landet. Internationella biblioteket behåller sin roll. Jämför
för övrigt hur delregionala samarbeten hanterar sin medieförsörjning.

