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Yttrande över Demokratins skattkammare - Förslag till
en nationell biblioteksstrategi
Ert diarienummer Ku2019/00550/KO
Norrköpings kommun ställer sig bakom förslaget till nationell
biblioteksstrategi och lämnar nedanstående synpunkter.
Demokrati
Det är ett stor steg för biblioteksväsendet att vara en del av civilförsvaret vid
en kris och krigssituation, med uppgift att kunna ge en oberoende och
trovärdig informationsförmedling. Uppdraget behöver förtydligas i
eventuella kommande utredningar.
Samhällets öppna rum
Det öppnas under denna rubrik upp för att se biblioteken som ett mer
allmänt kulturnav där det arrangeras författarbesök, utställningar,
filmvisningar, konserter och föreläsningar. Samtidigt betonas att
bibliotekens aktiviteter behöver vara kopplade till bibliotekens kärnuppdrag
för kunskaps- och litteraturförmedling. Det finns en viss motsättning mellan
allaktivitetshustanken och en mer strikt litteraturförmedlande roll som kan
behöva tydliggöras.
Lärande
Om skollagens skrivelse om skolbibliotek skärps och krav på utbildade
skolbibliotekarier införs medför det ökade finansiella kostnader för
kommunerna i form av utbyggnad av skolbiblioteksverksamhet samt
nyanställningar. För att kommunerna ska kunna bära kostnaden för detta kan
ett statligt stöd bli nödvändigt.
Det antal utbildade skolbibliotekarier som finns idag motsvarar inte det
antal som en skärpning av lagen skulle kräva. Därför kan en intensifiering
av utbildningsmöjligheter till yrket behövas, om detta krav införs.
Gemensam infrastruktur
Norrköpings kommun ser positivt på en gemensam infrastruktur där den
nationella biblioteksmyndigheten får ett tydligt uppdrag att stödja hela
biblioteksväsendet, för en mer likvärdig biblioteksverksamhet. Det ger
möjlighet att effektivisera och stärka biblioteksväsendet och bör prioriteras.
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Det behöver tydligt klargöras vilken beslutsrätt en nationell
biblioteksmyndighet har och hur det påverkar de lokala förutsättningarna.
NORRKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Kikki Liljeblad
vice ordförande

Reservationer
Sophia Jarl (M), Christer Frey (M), Fredrik Björkman (M), Joanna
Sjölander (M) och Sandra Karlsson (-) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut och till förmån för Sophia Jarls (M) tilläggsyrkande som lyder:
Gemensam infrastruktur
Norrköpings kommun ställer sig negativa till en gemensam infrastruktur där
den nationella biblioteksmyndigheten får ett utökat uppdrag. Idén om att
staten är den främsta förmedlaren och distributören av kunskap och litteratur
är en förlegad tanke när hela världens litteraturskatter och bildningsunderlag
ligger några knapptryck bort. Det finns inget som säger att ett utökat
nationellt uppdrag för biblioteken bidrar till en ökad folkbildning eller ett
ökat läsande.
Att skapa goda, bildade och upplysta samhällsmedborgare är ett uppdrag
som är enormt och knappast något som kan uppnås av denna satsning och
det är kanske inte heller önskvärt att det är en primär statlig uppgift.
Norrköpings kommun ser med oro att förslaget kan komma att innebära att
privata och föreningsdrivna bibliotek inte kan verka och startas på lika
villkor, vilket i ett historiskt perspektiv hade varit förödande då dagens rika
biblioteksväsen uppstod i dylika former."
Ekonomi
Norrköpings kommun vill betona att nya uppdrag från Staten rimligtvis bör
vara förenade med ekonomisk kompensation motsvarande de ökade
kostnader uppdraget medför för kommunen.

