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Remissvar
Verksamheten för Kultur och fritid i Ulricehamns kommun har tagit del av Demokratins
skattkammare – förslag till en nationell biblioteksstrategi och lämnar här sitt remissvar.
Vi ser att det är av stor vikt att det tas fram en nationell biblioteksstrategi och tycker att
rapporten tar upp relevanta områden för strategin. Den ger oss, som en relativt liten kommun,
en riktning åt vilket håll vi ska arbeta med vår biblioteksplan och andra styrande dokument.
Den ger oss dock inte så mycket stöd i en av de största utmaningarna, att finnas i hela
kommunen med vår verksamhet. Ulricehamn är till ytan Västra Götalands största kommun.
Att enbart nå ut med digitala tjänster är svårt då exempelvis fiberutbyggnad tar tid på
landsbygden, vi måste även finnas fysiskt på plats.
I rapporten användes orden bör och ska i olika sammanhang. Ibland ska biblioteket göra, och
ibland bör. På sidan 6 står exempelvis ”Att biblioteket ska bidra till fri åsiktsbildning” vilket
givetvis är helt korrekt. Men på sidan 11 står det angående meröppna bibliotek.” Satsningen på
meröppna bibliotek bör vara en offensiv åtgärd, och inte ersätta bemannade bibliotek i
besparingssyfte”. För oss skulle ordet ska i den meningen betyda mycket, särskilt då vi är på
väg in i betydligt sämre tider. Det finns stor risk att många bibliotek just tvingas in i olika
former av besparingar, och det finns risk att medöppet just blir en åtgärd i besparingssyfte, och
inte ett sätt att skapa ytterligare access till biblioteket.
På sidan 9 används ordet bör i meningen ”Barnbiblioteksverksamhet bör utformas
tillsammans med och av barn.”. Även här vore det bra att fundera på vad ordet ska skulle
kunna innebära för biblioteksverksamheten. Kanske skulle det i förläggningen innebära att
man redan under utbildningen av framtida bibliotekarier var tvungen att rusta sina studenter
för arbete som bygger på delaktighet tillsammans med barn och unga.
Sammanfattningsvis så ser Ulricehamns kommun positivt på rapporten, den ger oss stöd i vårt
arbete, men vill i vårt remissvar peka på följande:
- Det digitala arbetet och utvecklingen av det är en utmaning på flera sätt, inte minst med
tanke på utbyggnad av fibernätet tar lång tid till landsbygden.
- Orden ska och bör som används i texten skulle må bra över att ses över ytterligare.
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