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Remissvar Demokratins skattkammare: förslag till
nationell biblioteksstrategi

Säffle Kommun har tagit del av Demokratins skattkammare: Förslag till
nationell biblioteksstrategi och lämnar härmed sina synpunkter.
En nationell biblioteksstrategi är efterfrågad sedan länge och kan bidra till en
mer likvärdig och stärkt biblioteksverksamhet i hela landet.
Utkastet är väldigt omfattande vilket försvårar möjligheten att ha detaljerade
synpunkter på varje avsnitt. Om strategin ska få stor genomslagskraft på den
nationella biblioteksverksamheten behöver materialet kortas ner och
förtydligas. Man kan förmoda att majoriteten som kommer att komma i
kontakt med strategin är väl förtrogna med biblioteksvärlden, varför det
detaljerade innehållet på många ställen känns onödigt.
Som helhet anser vi att strategin är bra, men den känns på många ställen som
en beskrivning av nuläget, istället för ett verktyg som leder biblioteken och
dess verksamhet in i framtiden och klargör dess uppdrag. I texten
återkommer också väldigt detaljerade förslag och lösningar på hur man når
ett visst önskat läge. Redan färdiga lösningar tror vi hämmar förslag och
lösningar på lokal nivå, och bör undvikas i en strategi.
Demokrati
Ett av bibliotekens viktigaste uppdrag är att verka för det demokratiska
samhällets utveckling. I dag finns inget som påverkar vårt samhälle så
mycket som digitaliseringen. Biblioteken ska inte bara verka för att digitala
klyftor minskar. Ett nästan viktigare uppdrag är att skapa medvetenhet i
samhället om digitaliseringens påverkan och effekter. Det är mycket viktigt
att detta uppdrag blir ännu tydligare, och att möjligheterna till det stärks. För
att stärka bibliotekens värde i samhället är det också viktigt att uppdraget blir
tydligt för samhällsmedborgarna.
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Lögner och propaganda
I strategin kan vi läsa att biblioteken har en betydelsefull funktion vid en kris
eller krigssituation, Biblioteksväsendet har då en viktig roll för en säker,
oberoende och trovärdig informationsförmedling för hela samhället.
I en sådan situation är det oerhört viktigt att informationen är just säker,
trovärdig och oberoende, och frågan är vem och hur säkerställer att den
faktiskt är det? Kommer den breda allmänheten även fortsättningsvis ha högt
förtroende för biblioteken? Kommer olika kommunala politiska styren
kunna påverka bibliotekens innehåll och trovärdighet?
Läsning
Under läslust och läsfärdigheter kan vi läsa att metoder för att mäta läsning
och läsningens effekt kan utvecklas vidare, eftersom antalet utlån från
biblioteken endast säger en liten del om den faktiska läsningen.
Vi anser att nya metoder BÖR utvecklas när det gäller läsning, men också
metoder för att mäta och utvärdera hur biblioteken används.
En av slutsatserna under läsning är att
Folkbiblioteken ska inspirera till barns fritidsläsning och kan komplettera
utbildningssektorn inom läs-kunnighetsområdet.
Vi tror det finns en fara i att biblioteken ska komplettera utbildningssektorn
inom läs-kunnighetsområdet. Ansvarsfördelningen måste vara tydlig, likaså
olikheten i de skilda kompetenserna. Folkbiblioteket har ett eget uppdrag att
främja läsning som bör stå fritt från utbildningssektorn.
Lärande
Det är viktigt att det är tydligt vilka uppdrag folk- respektive skolbiblioteken
har, samt vilka som har ansvar över dessa verksamheter. Ett samarbete
mellan folk och skolbibliotek är positivt, men ansvaret för skolorna får inte
läggas på folkbiblioteken. Skolorna behöver få mer resurser för att utveckla
och säkerställa elevers tillgång till bibliotek och framförallt
biblioteksverksamhet med pedagogiskt och läsfrämjande syfte. Elevers
tillgång till biblioteksverksamhet och biblioteken som pedagogisk resurs i
lärandemiljöer behöver också förtydligas i bibliotekslagen.
Forskning
Databaser och forskning som publiceras digitalt bör bli enklare att få tillgång
till och inte platsbundet till biblioteket som så ofta är fallet idag. Att
vetenskapliga publikationer och artiklar är lättillgängliga bidrar till
individens kunskapsinhämtning och fri åsiktsbildning, och bör vara
åtkomligt för alla.
Gemensam infrastruktur
Under rubriken Regional bibliotekverksamhet finns att läsa att
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Kommuner och regioner har en självklar och viktig roll i civilförsvar och
totalförsvarsplanering. Den regionala och kommunala
biblioteksverksamhetens möjlighet att bidra till ett försvar för demokratin är
viktigt att beakta i den fortsatta planeringen av totalförsvaret.
Detta stycke känns otydligt och det är oklart varför det finns med i den
nationella strategin. Är det ett mål för biblioteken i sig att finnas med i
planeringen av totalförsvaret? På vilket sätt ska biblioteken försvara
demokratin? Detta behöver tydliggöras.
När det gäller en eventuell nationell biblioteksmyndighet kan en sådan göra
stor nytta när det gäller biblioteksjuridiken där det idag inte finns någon
samsyn. Det viktigt att en sådan myndighet blir stödjande och inte styrande.
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