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Remiss av rapporten Demokratins skattkammare - Förslag till
en nationell biblioteksstrategi (diarienummer
Ku2019/00550/KO)
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner tjänsteutlåtande daterat den 15 augusti 2019
och antar remissvaret som sitt eget samt överlämnar det till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Regeringen gav i juni 2015 Kungliga biblioteket (KB) i uppdrag att i samverkan med
andra berörda aktörer lämna förslag till en nationell biblioteksstrategi. En
slutredovisning med förslag till nationell biblioteksstrategi (Demokratins
skattkammare) överlämnades till kultur- och demokratiminister Amanda Lind den 7
mars 2019. Regeringen vill nu ha synpunkter på KB:s rapport.
I uppdraget som KB fick specificerades vad den nationella biblioteksstrategin skulle
innefatta. Det var ett tydligt och välformulerat uppdrag, som på ett bra sätt svarar mot
stora och faktiska behov, och som erbjöd goda förutsättningar för arbetet med att
skriva fram en verkningsfull och ändamålsenlig nationell biblioteksstrategi.
Kultur- och fritidsförvaltningen går tillbaka till det uppdrag som KB fick 2015 för att
se hur väl rapporten Demokratins skattkammare - Förslag till en nationell
biblioteksstrategi svarar mot det uppdraget som gavs. Det huvudsakliga fokusområdet
för detta remissvar är folkbiblioteken som Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för på
Huddinge kommuns vägnar. Skolbiblioteken som ligger inom Barn- och
utbildningsförvaltningens ansvarsområde omnämns endast i korthet.
Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på flera delar i förslaget till Nationell
biblioteksstrategi. Ambitionen att stärka biblioteksverksamheten i hela landet är
viktig ur ett likvärdighets- och jämlikhetsperspektiv. Betoningen på samordning och
samverkan välkomnas. Förvaltningen uppskattar även förslagets ansatser att på ett
pedagogiskt sätt bidra med förtydliganden kring folk- och skolbibliotekens
kärnverksamhet och betydande roll för den goda samhällsutvecklingen. Förvaltningen
vill dock samtidigt framföra ett antal kritiska synpunkter på förslaget i relation till det
uppdrag KB fick från Regeringen och anser att det finns stora behov av att
vidareutveckla förslaget. Kritiken består huvudsakligen av:
- att påtala bristfällig koppling till genomförda omvärldsanalyser
- att kritisera ett alltför centraliserat perspektiv med fokus på att ge staten ett utökat
ansvar
- att beskrivningar av hur samordning av befintliga biblioteksresurser kan stärka
biblioteksverksamheten i hela landet saknas
- att dokumentet saknar en konsekvent och strategisk höjd
- att beskrivningar av hur bättre förutsättningar för att planera och följa upp
verksamhet ska åstadkommas saknas
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- att medarbetarnas yrkesroller och verksamheternas framtida kompetensbehov
beskrivs på ett ofullständigt sätt.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Michael Hagström (S) och Bo Källström (L).
Beslutet delges
Kommunstyrelsen

