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Kulturförvaltningen i Göteborgs yttrande över rapporten: Demokratins
skattkammare – Förslag till en nationell biblioteksstrategi
Kulturförvaltningen i Göteborgs stad lämnar via Sektor bibliotek följande synpunkter på Kungliga
bibliotekets förslag till nationell biblioteksstrategi: Demokratins skattkammare – Förslag till en
nationell biblioteksstrategi.
Sammanfattning
Kulturförvaltningen välkomnar förslaget till nationell biblioteksstrategi, som tar avstamp i
bibliotekslagens portalparagraf om bibliotek för alla, med hänsyn till var och ens behov och
förutsättningar. Förslaget till nationell biblioteksstrategi betonar biblioteken som samhällets öppna
rum för bildning, upplevelser och samtal. Biblioteken bidrar till att uppfylla följande mål i Agenda
2030: God utbildning för alla, minskad ojämlikhet, fredliga och inkluderande samhällen, hållbara
städer och samhällen samt minskad produktion och konsumtion.
Biblioteken är användarens och allas gemensamma angelägenhet och egendom. Biblioteken är en
arena där samtal och kommunikation bidrar till att förstärka tillit och utveckla demokratiska
förhållningssätt. Biblioteken är en oberoende kunskapsbank. Biblioteken används av många och
bibliotekarierna har allmänhetens förtroende.
Bibliotekens komplexa uppdrag i ett digitalt samhälle ställer stora krav på samverkan, smarta
nationella digitala plattformar och tjänster som kan användas av alla folkbibliotek. Nationell
samordning med utökat och förstärkt uppdrag till den nationella biblioteksmyndigheten är väsentligt
och kräver stärkt finansiering för att kommunala biblioteks ska kunna uppfylla bibliotekslagen, att
stärka bildningen och därmed demokratin, enligt ändamålsparagraf 2 §, dvs att:
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och
intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i
övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.
Folkbiblioteken har dessutom särskilda uppdrag, enligt paragraf 6, att vara tillgängliga för alla och
vara anpassade till användarnas behov, med ett utbud av medier och tjänster som präglas av

allsidighet och kvalitet, samt enligt paragraf 7, att särskilt främja läsning och tillgång till litteratur och
dessutom verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Folkbiblioteken ska dessutom ägna
särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer
med annat modersmål än svenska. Barn och ungdomar är folkbibliotekens särskilt prioriterade grupp,
där biblioteken har i uppdrag att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat
genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.
Principerna för folkbiblioteksverksamheten bygger på alla människors möjligheter att delta i det
demokratiska samhället och genom gratisprincipen värna allas rätt att få tillgång till läsning och
information för att kunna delta i demokratin. För att göra detta likvärdigt i bibliotekssverige, behövs
nationell samverkan, såväl som lokal och regional.
Kulturförvaltningens svar fokuserar på folkbibliotekens roll och verksamhet, med exempel från
Göteborgs folkbibliotek baserat på kulturförvaltningens huvudmannaskap för
folkbiblioteksverksamheten, men knyter också an till övriga bibliotekstyper, då samverkan mellan
biblioteken är central. Samverkan och nätverk mellan bibliotekstyper har byggt upp
biblioteksverksamheten, vilket också tydliggörs i bibliotekslagens paragraf 14, som stipulerar
samarbete och uppdraget att göra samlingar och kompetenser tillgängliga för alla utifrån var och ens
behov och förutsättningar.
Göteborgs stads folkbibliotek har sedan 1 april 2019 en huvudman, dvs Kulturförvaltningen. Vi ser
därmed utökade möjligheter att fortsatt bidra till nationella bibliotekssverige när det gäller
utveckling av nya metoder och system, såväl som att ta ansvar för utveckling som gagnar den
nationella bibliotekssektorn. Göteborgs stadsbibliotek bidrog tidigt med att integrera folkbiblioteken
i den nationella katalogen Libris, Göteborgs stad satsar på en mer jämlik stad genom t ex Staden där
vi läser med våra barn, Göteborgs stadsbibliotek har genom satsningen på en biblioteksapp ökat
tillgängligheten till bibliotekens utbud oavsett var i staden man bor, socioekonomi, ålder mm, vilket
är unikt i bibliotekssverige. Den nu gemensamma sektor bibliotek har stora möjligheter att
tillsammans med Kungliga biblioteket och andra bibliotek göra pilotprojekt, labb eller
försöksverksamheter som gagnar hela Sveriges folkbibliotek och därmed alla medborgare. Sedan 1
april 2019 är Göteborgs folkbibliotek det andra största bibliotekssystemet i Sverige, med 25 bibliotek
och ca 300 biblioteksmedarbetare. Med en bred och djup kompetens kan folkbiblioteken i Göteborg i
samarbete med övriga bibliotekssverige utveckla bättre plattformar och tjänster som samspelar med
medborgarnas nya medievanor och förväntningar. Folkbibliotekens verksamhet är komplex och har
förändrats i takt med användarnas behov allt eftersom. Vi står inför utmaningar, men med ett samlat
grepp om vilka insatser som behöver göras, ökar möjligheterna att skapa bättre generell
biblioteksservice för alla. Förslaget till nationell biblioteksstrategi stödjer den utvecklingen.
I detta svar fokuseras folkbibliotekens verksamhet och fokus läggs på de förslag som bedöms som
absolut viktigast att åtgärda nationellt, för att folkbiblioteken lokalt ska kunna förbättra och utveckla
biblioteksverksamheten.

Uppdraget att ta fram en nationell biblioteksstrategi
2015 fick Kungliga biblioteket av regeringen uppdraget att föreslå långsiktiga mål och strategier för
att främja samverkan ock kvalitetsutveckling i hela det allmänna biblioteksväsendet. I
regeringsuppdraget ingick att belysa bibliotekarieyrkets roll och förutsättningar, bibliotekens roll för
att främja litteraturens ställning, samt rollen för att främja det demokratiska samtalet, den fria
åsiktsbildningen och förmågan till kritisk analys och källkritik.
Utkastet Från ord till handling – På väg mot en nationell biblioteksstrategi (maj 2018), som ligger till
grund för förslaget som nu presenterats, har hanterats av bibliotekssverige, där olika intressen
samspelar eller kommer i konflikt, större bibliotek har andra förutsättningar än de mindre, olika
röster representerar sina intressen. Syftet med verksamheten, lagen och den nationella strategin är
att användaren, medborgaren, människan får en bättre biblioteksservice, vilket innebär att långsiktig
och hållbar digital infrastruktur behöver garanteras framåt. Strategins förslag gäller till 2030 och
bidrar enligt oss en stärkt bibliotekssektor som kan öka människors möjligheter till att hantera
informationsflödet, fri tillgång till medier, den fria läsningen och bildningen och därmed en ökad
beredskap att delta i det demokratiska samhällets utveckling.
I uppdragsdirektivet från kulturdepartementet där regeringen uppdrar åt Kungliga biblioteket att ta
fram en biblioteksstrategi för hela Sverige står att läsa (Regeringsbeslut 2015-06-11):
1. Bibliotekens uppdrag att stimulera barns och ungas intresse för läsning och litteratur
2. Teknikutvecklingen ändrar människors medievanor och användningen av och
förväntningarna på bibliotekens utbud av medier och tjänster. Regeringens ambition är att
motverka skillnader i tillgänglighet samt utbud. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla
och utbudet av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.
3. Regeringen poängterar i uppdragsdirektivet att biblioteken har en viktig demokratifrämjande
roll genom att aktivt verka för att öka tillgängligheten till litteratur och andra medier i
grupper som i lägre utsträckning tar del av litteratur och andra medier.
4. Det allmänna biblioteksväsendet ska underlätta kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning,
samt främja förmågan till urval, kritisk analys och källkritik samt vara en arena för det
demokratiska samtalet.
5. För att långsiktigt upprätthålla och utveckla en biblioteksverksamhet av hög kvalitet som är
förberedd för framtidens utmaningar krävs nationell samsyn och en gemensam strategi.
Därför ges KB i uppdrag att efter samråd med berörda aktörer utarbeta förslag till en
gemensam strategi för att främja bibliotekens planering, styrning och uppföljning.
För att kunna utvecklas behöver folkbiblioteken samverka med andra aktörer samt med andra
bibliotek. Uppdraget är enligt regeringens uppdrag till Kungliga biblioteket att ta fram en nationell
biblioteksstrategi för att främja samverkan och kvalitetsutveckling. Syftet är att det ska finnas
biblioteksverksamhet av hög kvalitet i hela landet som uppfyller de krav som ställs i bibliotekslagen
(2013:801).
Kungliga biblioteket har som en del av uppdraget gjort fördjupade omvärldsanalyser inom
biblioteksområdet, vilka publicerats efterhand, vilket gör att alla intresserade och berörda kunnat
följa arbetet. Några rapporter särskilt angelägna för folkbiblioteken är:
-

Biblioteket i skyn. En nationell digital bibliotekstjänst

-

Den femte statsmakten. Bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och
digitalisering
Profession, utbildning och forskning – biblioteks- och informationsvetenskap för en stärkt
bibliotekarieprofession
Bibliotek i centrum eller i periferin? Hur chefer uppfattar bibliotekets organisatoriska
placering och andra faktorer för att få genomslag.
Kliv fram! Bibliotek, segregation och integration
Biblioteken och de nationella minoritetsspråken. En lägesbeskrivning
Behöver biblioteken barnen – eller är det barnen som behöver bibliotek?
Skolbibliotekets roll för elevers lärande. En forsknings- och kunskapsöversikt år 2010-2015
Skolbibliotek – hur ser det ut
Värdet av skolbibliotek. En verksamhet för hållbar utbildning och bildning

Dessutom har analys av de nordiska ländernas nationella biblioteksstrategier genomförts och
dokumenterats. Förslag till nationell biblioteksstrategi tar avstamp i relevanta utredningar och
forskningsrapporter. Strategin ska ta fram:
-

-

Mål och strategier för hela det allmänna biblioteksväsendet med utgångspunkt i
bibliotekslagen. Förslag om hur samverkan kan öka för ökad tillgänglighet. Stöd för att främja
bibliotekens planering, styrning och uppföljning. Belysa bibliotekarieyrkets roll och
förutsättningar, bibliotekens roll för att främja litteraturens ställning samt deras roll för att
främja det demokratiska samtalet, den fria åsiktsbildningen och förmågan till kritisk analys
och källkritik.
I samråd med skolverket analysera utvecklingsbehov för skolbiblioteken för att de i ökad grad
ska kunna främja språkutveckling och stimulera till läsning.
Fortsätta att tillgängliggöra e-böcker via den nationella katalogen Libris.

Synpunkter på förslagen i den nationella biblioteksstrategin: Demokratins skattkammare
Synpunkterna nedan fokuserar på folkbibliotekens möjligheter att bedriva biblioteksverksamhet
utifrån folkbibliotekens uppdrag enligt bibliotekslagen för utveckling av en demokrati, där alla fritt
kan ta del av världens samlade litteratur och kunskap för att kunna verka i samhället på egna villkor.
Folkbiblioteken i landet har mycket olika förutsättningar att genomföra lagstadgat uppdrag. Det
kommunala självstyret innebär att huvudmännen kan tolka uppdraget och satsa olika mycket på
biblioteksverksamheten, små och stora bibliotek har ojämlika möjligheter och förutsättningar. Den
lokala kontexten är och ska vara avgörande för bibliotekens verksamhet, men för att kunna bedriva
en högkvalitativ biblioteksservice, krävs samordning på nationell nivå för att ta fram digitala
plattformar och tjänster som blir fria att använda för alla landets bibliotek. Kompetensutveckling av
bibliotekens medarbetare baserad på relevant forskning är också central och kan samordnas
nationellt.
Biblioteken har olika huvudmän och behöver hitta strategier för en god samverkan för att stärka
biblioteksservicen, men därmed inte kompensera för brister i ansvarstagande från parterna. Ofta
ligger biblioteksfrågan kommunalt i olika förvaltningar, även om målet, t ex att öka jämlikhet och
likvärdighet i kommunal service är gemensamt.

Den regionala biblioteksverksamhetens uppgift är att stödja bibliotekens samverkan och
kvalitetsutveckling. Den regionala biblioteksverksamheten finansieras via regionerna med nationellt
stöd genom kultursamverkansmodellen.
Nationella myndigheters biblioteksverksamhet och samordnande roll för alla bibliotek behövs för att
säkerställa likvärdighet, genom att stödja plattformar för digital infrastruktur och nationella
bibliotekstjänster, att tillse att biblioteksforskning stödjer biblioteksutvecklingen och ser till en
professionell utveckling och kompetensförsörjning, samt att samverkan samordnas strategiskt och
systematisk.
Utvecklingsarbetet kan med fördel ske på lokala bibliotek där kompetens om användarnas behov
finns och nya idéer kan testas och utvärderas innan nationell implementering. Andra frågor som är
viktiga att samordna är biblioteksjuridik samt upphandling av licenser och tjänster som gör det
enklare att bedriva kommunal biblioteksverksamhet.
Förslaget till nationell biblioteksstrategi är upplagt genom att stipulera en vision, mål och att föreslå
satsningar inom sex fokusområden för att nå mål och vision. Visionen är Bibliotek för alla. Målet är
Demokrati. Ett demokratiskt samhälle där alla fritt kan ta del av världens samlade litteratur och
kunskap för att kunna verka i samhället på egna villkor. För att biblioteken ska kunna bidra till
demokratin krävs att allas rätt till information, medier, litteratur och vägledning sker utifrån vars och
ens behov.
Förslaget till nationell strategi betonar barn och unga som särskilt prioriterade där biblioteken ska
vara en välkomnande, trygg och inspirerande plats där barn och unga bemöts med respekt och deras
frågor och förslag beaktas. Göteborgs stad har särskilt satsat inom handlingsprogrammet för Jämlik
stad med mobiliseringen Staden där vi läser för våra barn. Satsningen stärker barns tidiga språk- och
läsutveckling genom tidiga insatser, vilket forskningen visar skapar ökad hälsa och ett bättre liv
senare i livet. Forskningen visar att tidiga familjecentrerade insatser via bibliotekarier antingen
uppsökande, digitalt eller på folkbiblioteken gör skillnad. Folkbiblioteken i Göteborg har nyligen
bildat en gemensam organisation, där strategier för att systematiskt och likvärdigt erbjuda barn och
unga nu tas fram. Den nationella myndigheten kan med ett tydligt och finansierat uppdrag som
nationell nod placera ansvaret för att samla kunskaper och utveckla metoder för
biblioteksverksamhet för barn och unga i Göteborg, där närheten till Bibliotekshögskolan i Borås kan
stärka kopplingen till aktuell forskning.
Tillgängliga medier för alla med funktionshinder är ett annat prioriterat område i bibliotekslagen.
Samarbeten mellan biblioteken, MTM och andra aktörer behöver stärkas nationellt för att öka
kunskapen om och tillgängligheten till medier för allas läsning. Bibliotekstjänster för de nationella
minoriteterna och urfolket samerna samt personer med annat modersmål än svenska behöver
nationell samordning för en ökad likvärdighet. De större folkbiblioteken, bland annat Göteborg kan
på uppdrag av den nationella myndigheten få ett tydligt och finansierat uppdrag att ansvara för
kunskaper om samt metoder för att tillgängliggöra medier för alla på olika språk, uppdelat på olika
områden.
Medel för att nå målet och uppnå visionen är att arbeta med sex fokusområden de kommande tio
åren:

1. Samhällets öppna rum: Använd biblioteken som samhällets öppna rum för bildning,
upplevelser och samtal. Kommentar: För att biblioteken ska kunna användas av alla som
samhällets öppna rum krävs attraktiva bibliotek på strategiska platser, bemannade med
kompetent personal, där utrymme finns för att mötas kring litteratur, kunskap och
berättelser. Plats för barn och unga samt alla de olika behov av stillhet och lugn för t ex
studier och arbete, samt aktivare platser för samtal och möten för bildning, skapande,
delaktighet och en känsla av samhörighet och utveckling av egna och andras erfarenheter
måste garanteras av bibliotekens huvudmän, men för att klara detta i små såväl som stora
kommuner behöver nationell samordning ske för att garantera likvärdighet,
metodutveckling, indikatorer för att kunna följa upp verksamheten, samt inte minst
kompetensutveckling inom biblioteks- och informationsvetenskap och andra relevanta
ämnen. Kompetenser i bemötande behövs t ex för att skapa inspiration, trygghet och
säkerhet i de samhällets öppna rum där alla kan mötas oavsett ålder, intressen eller
bakgrund. På Göteborgs stadsbibliotek sker ca 3 000 – 5 000 besök per dag. Allas behov och
förväntningar ska samsas, vilket kräver underhåll av lokaler, komplex logistik och kompetent
personal varje dag, året runt. Strategiska samarbeten med lokalsamhället, studieförbund,
kulturutövare, föreningar mm är en förutsättning för att kunna bedriva verksamheten
framgångsrikt. Nationellt behöver denna komplexa verksamhet beskrivas och metoder för
innovation och utveckling samordnas och spridas.
2. Läsning: Biblioteken ska inspirera till läsupplevelser, öka allas läs- och språkförståelse och
stärka litteraturens ställning. Kommentar: För att lokala bibliotek ska kunna arbeta med att
stimulera till läsning av all slags litteratur i olika format, behöver medieflödet fungera smidigt
från leverantör till användare. Nationell katalog där alla bibliotek bidrar med innehåll är en
förutsättning t ex. Metoder för satsningar på barns tidiga språk- och läsutveckling samt
läsning av olika språk i olika format kan med fördel samordnas och spridas nationellt via
regionbibliotek och större folkbibliotek med särskilda uppdrag.
3. Lärande: Utveckla invånarnas möjligheter till livslångt lärande och fri åsiktsbildning genom en
sammanhållen kedja av utbildningsbibliotek. Kommentar: Biblioteken samsas kring det
gemensamma uppdraget att möjliggöra bildning för alla. Under hela livet finns
folkbiblioteken för den fria bildningen och fria läsningen. Utbildningsbiblioteken och
specialbiblioteken har formella uppdrag kopplade till grundskola, gymnasium, högskola mm.
Det viktigaste är att biblioteken samarbetar i att vägleda eller handleda i lärandet beroende
av var man är i livet, utifrån behov. Medie- och informationskunnighet blir inte mindre
oviktigt i framtiden. Bibliotekens bas är att trovärdigt samla och tillgängliggöra medier och
kunskap om hur de används. Nationell samordning kring medier och metoder för utveckling
och uppföljning är väsentligt.
4. Forskning: Stärk biblioteken som en del av forskningens infrastruktur och möjliggör öppen
tillgång till vetenskapliga resultat från all offentligt finansierad forskning. Kommentar:
Forskningens infrastruktur och tillgång till öppna data måste säkras för att biblioteken ska
kunna utföra sitt uppdrag med att möjliggöra bildning. Nationell samling behövs för att
undanröja alla hinder för inlåsning av kunskap och forskningsresultat.
5. Nationella digitala bibliotekstjänster: Tillgängliggör så mycket information och litteratur som
möjligt, fritt och digital för alla. Kommentar: För att möjliggöra demokrati genom läsning och
lärande behöver nationella digitala bibliotekstjänster finnas för alla bibliotek att använda.
Digitala medier och tjänster kan samordnas nationellt. Den nationella myndigheten kan med

tydliga och finansierade uppdrag ge lokala bibliotek i ansvar att ta fram och tillgängliggöra
olika tjänster. Göteborgs stadsbibliotek var första folkbibliotek att integrera folkbibliotekens
bestånd i den nationella katalogen Libris. Göteborgs stadsbibliotek har tagit fram en app för
att tillgängliggöra medier, programutbud och alla uppgifter om stadens bibliotek, med
visningar för olika grupper. Nationell myndighet kan placera ut uppdrag där kompetens finns
att utveckla tjänster, som är finansierade nationellt och kan användas nationellt av alla
bibliotek.
6. Gemensam infrastruktur: Stöd och stimulera de publika biblioteken med effektiva och
samverkande nationella och regionala biblioteksfunktioner och välutbildade bibliotekarier.
Kommentar: De publika biblioteken bygger på ett nät av bibliotek som samverkar kring
medieförsörjning och kunskapsdelning. Förslaget till nationell biblioteksstrategi pekar på att:
Folkbiblioteken är den största, mest besökta och mest spridda kommunala kulturinstitutionen
och bidrar därmed till ett levande och attraktivt samhälle. Många folkbibliotek har ställning
som lokalt kulturhus. Den nationella myndigheten behöver ett tydligare uppdrag att stödja
bibliotekens infrastruktur när det gäller t ex juridik, metadata, kompetens, utveckling och
uppföljning. Den nationella myndigheten kan med fördel placera tydliga och finansierade
uppdrag på lokala bibliotek, där uppdraget handlar om att tjäna hela det allmänna
biblioteksväsendet, för en jämlik och likvärdig biblioteksservice i hela landet. Så kan
kompetens användas och utvecklas lokalt, på större och mindre bibliotek. Samtidigt kommer
kompetensen och tjänsterna alla tillgodo.
Förslaget till nationell biblioteksstrategi kompletteras med ett reformprogram för att stärka
biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet permanent och långsiktigt. Reformförslagen är:
Stärkta nationella bibliotekstjänster
-

Den nationella biblioteksmyndigheten får i uppdrag att ta fram en ny digital
biblioteksplattform för olika målgrupper, sköta driften och försörja tjänsten med innehåll
genom upphandling och avtalslicenser. Uppdraget inkluderar digitalisering av tryckt material,
utveckling av bibliotekstjänster, sökfunktioner och metadata för forskning och allmänhet.

Kommentar: Vi välkomnar förslaget och förutsätter att den nationella biblioteksmyndigheten får
i uppdrag att arbeta tillsammans med bibliotekssverige för att ta fram vilka innovationer och
utvecklingsarbeten som ska prioriteras, samt får möjlighet att lägga ut utvecklingsuppdrag på
lokala bibliotek för att utveckla biblioteksplattformen, dess innehåll och tjänster. Medarbetare på
folkbiblioteken har eller kan utveckla den kompetens som behövs för att kunna arbeta
tillsammans med utveckling av plattformar, tjänster och innehåll. Då finns kompetensen nära
användarna och arbetet kan implementeras, utvärderas och utvecklas med nationell finansiering.
När tjänsterna är utvecklade kan de spridas till fler bibliotek och användare, vilket gör att
bibliotekstjänsterna blir nationellt tillgängliga.
Stärkt nationell biblioteksmyndighet
-

Nationalbiblioteket KB får utöver uppdraget att bygga nationella digitala tjänster, ett
tydligare uppdrag att stödja hela biblioteksväsendet med infrastruktur, juridik, metadata,
kompetens, utveckling, forskningsstöd, anslagförmedling mm. Dessutom följa upp strategin,
förslagen och reformerna.

Kommentar: Vi välkomnar förslaget att KB får ett tydligare uppdrag att stödja hela
bibliotekssektorn med en god infrastruktur, med juridisk kompetens i de komplexa frågor som
biblioteken ställs inför i arbetet med att verka för det demokratiska samhällets utveckling.
Metadata ska självfallet vara fritt tillgängliga för biblioteken och ska inte vara låsta av
leverantörer, om biblioteken ska kunna erbjuda relevanta tjänster fortsatt. Forskning om
samhällsutvecklingen och bibliotekens roll och metoder behövs och måste komma bibliotekens
medarbetare till del, för att tillgängliggöra bibliotekens tjänster för användarna. Biblioteken
utvecklas lokalt, då folkbiblioteken är en kommunal angelägenhet och behöver ha en nära lokal
förankring, men samordning av vissa frågor är nödvändiga och kan göras mer effektivt nationellt.
Stärkt nationell struktur för kompetensutveckling inom biblioteksväsendet
-

Inrätta ett oberoende fortbildningsinstitut (Bofi) för att systematiskt vidareutbilda biblioteksoch informationsvetare inom alla sektorer och bibliotekstyper. Högskola med inriktning
biblioteks- och informationsvetenskap föreslås som huvudman och samverkan ska ske med
biblioteken, KB och de regionala biblioteksverksamheterna.

Kommentar: Vi välkomnar förslaget att inrätta ett oberoende fortbildningsinstitut som ska bygga
på teoretisk såväl som praktiknära forskning som stöd för utveckling av biblioteksväsendet.
Bibliotekarier och andra medarbetare på folkbiblioteken behöver relevant kompetensutveckling
under hela yrkeslivet, vilket behöver säkras nationellt.
Stärkta skolbibliotek
-

Inrätta ett nationellt kunskapscenter för kompetensutveckling till alla personalgrupper som i
sitt yrke har kontakt med skolbiblioteksområdet. Stärk medieförsörjning och tillgång till emedier genom gemensamma nationella digitala bibliotekstjänster.

Kommentar: Vi välkomnar förslaget att inrätta ett kunskapscenter för skolbiblioteksområdet.
Med stärkt kompetensutveckling, medieförsörjning och tillgång till gemensamma nationella
bibliotekstjänster som är oberoende och öppna att använda kan de lokala skolbiblioteken stärkas
så att alla elever får tillgång till skolbibliotek under sin skoltid. Folkbiblioteken kompletterar med
att erbjuda tjänster för den fria läsningen och medie- och informationskunnighet under hela
livet.
Stärkt mångspråkig biblioteksverksamhet
-

Samordna nationell medieförsörjning för personer med annat modersmål än svenska

Kommentar: Vi välkomnar förslaget att samordna en nationell medieförsörjning på många språk.
De större biblioteken, t ex i Stockholm, Malmö och Göteborg kan utgöra nav i det mångspråkiga
biblioteket, även om samordningen sker nationellt.
Stärkta bibliotek för nationella minoriteter och urfolk
-

Stöd till medieförsörjning och distribution av medier på de nationella minoritetsspråken

Kommentar: Vi välkomnar förslaget att stödja medieförsörjning och distribution av medier på de
nationella minoritetsspråken, då det är ett prioriterat område ibland annat bibliotekslagen och
området kräver samlad kompetens och medieförsörjning.
Sammantaget ska den nationella biblioteksstrategin genom förslagen öka folkbibliotekens
möjligheter att ge medborgarna en relevant biblioteksservice, oavsett var i landet medborgaren bor.
Satsningarna bidrar till detta genom fokus på i synnerhet digitala plattformar och tjänster, att
samordna samverkan nationellt, regionalt och kommunalt samt satsa på biblioteksforskning och
kontinuerlig kompetensutveckling praktiknära såväl som forskningsnära genom ett
fortbildningsinstitut (Bofi).
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