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Tjg ers för Britta Lindgren (M)
Marcus Sandekjer, Länsmuseichef, Blekinge Museum
Elvin Jakus, Verksamhetsansvarig på fritidsgården Växtverket
Lorri Mortensen Mates, fritidschef
Håkan Forsman, förvaltningsekonom
Åsa Nilsson, förvaltningssekreterare

Utses att justera

Håkan Björkman (S)
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Kultur- och fritidskontoret, 2018-11-02
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Håkan Björkman

Paragraf § 54-64

ANSLAGSBEVIS
Justerat protokoll finns på kultur- och fritidsförvaltningen och har tillkännagivits på kommunens digitala anslagstavla.

Beslutsinstans
Kultur och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-10-25
Datum för anslags
2018-11-02
Datum för anslags
uppsättande
nedtagande
Underskrift

Åsa Nilsson

2018-11-23

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-10-25

Kultur och fritidsnämnden

KFN § 64/2018

KFN 2018/2041

§ 64 Synpunkter på utkastet till den nationella biblioteksstrategin
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom tjänstemannayttrandet och uppdrar åt förvaltningen att insända det till Kungliga biblioteket.

Sammanfattning
Bakgrund
Kungliga biblioteket (KB) har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag till
en nationell biblioteksstrategi. Fram till den 31 oktober är det möjligt att
lämna in synpunkter på utkastet till ny biblioteksstrategi. Se bilaga.
Patrik Sjöstedt, ordförande för kultur- och fritidsnämnden, Linda Rehn
vice ordförande för kultur- och fritidsnämnden, Anders Nylander biliotekschef i Olofström och Joanna Holden förvaltningschef kultur- och fritid Olofström var den 4 oktober i Hässleholm på ett seminarium som
behandlade det nu liggande utkastet.
Utifrån det har förvaltningen tagit fram ett förslag till yttrande med mål
att insända till KB nedan.
Yttrande
Vi ser att folkbibliotekets identitet skulle vinna på att tydliggöras i den nationella biblioteksstrategin. Vi menar att biblioteken skulle tjäna på en tydlig definition av vad ett bibliotek ska innehålla för att få kalla sig bibliotek. Vi tror alltså
att den nationella strategin behöver göra en djupgående analys över vad ett
bibliotek är i vårt nutida samhälle. Ska det innehålla exempelvis ”fritidsbibblan”
med utlåning av skridskor, skidor et cetera så som man gör på en del platser
idag? Om bibliotek inte har en tydlig identitet kan detta medföra att verksamheten erbjuds på ett sätt som upplevs vara icke adekvat och att bibliotekets
sociala legitimitet utmanas.
Om biblioteken inte känner sig säkra i sin nutida roll blir biblioteken rädda och
ängsliga och vet inte var de ska lägga sitt fokus.
Vi vill också föreslå utredningen att lyfta frågan om en nationell biblioteksmyndighet som ges ansvar att bygga upp en nationell bibliotekswebb med ingångar till nationellt finansierade digitala tjänster så som gemensam katalog,
bibliotekssystem och e-bokbestånd. Det skulle underlätta såväl tekniskt som
ekonomiskt för många kommuner. Det skulle kunna finnas moduler som kommunerna har självbestämmande över så får man ut det bästa av två världar.
Vi ser positivit på en nationell digital struktur med nationellt finansierat innehåll.
Den skulle också skapa likvärdig tillgång till digitala resurser över landet samt
verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas.
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