
Uppdraget

• göra en analys av utvecklingsbehoven för skolbiblioteken 

• arbeta för att tillgängliggöra e-böcker via LIBRIS

• göra en fördjupad omvärldsanalys

• föreslå långsiktiga mål och strategier för hela det allmänna 
biblioteksväsendet och utgå från i bibliotekslagstiftningen
i uppdraget ingår också att ta fram stöd som främjar planering, styrning och 
uppföljning

• bibliotekarieyrkets roll och förutsättningar

• bibliotekens roll för att främja  litteraturens ställning, främja det 
demokratiska samtal, fri åsiktsbildning, förmågan till kritisk analys och 
källkritik



Tidplan

• Start 2015

• Femte statsmakten september 2017

• Utkastet Från ord till handling – kom maj 2018

• Dialogmöten på fem platser i oktober

• 31 oktober

• slutgiltigt 1 mars 2019



Huvudbegrepp eller målområden

• Demokrati

• Tillgänglighet

• Utbildning

• Läsning

• Digitalisering

• Infrastruktur



Några reflektioner

• prioritering saknas och är mer av en handlingsplan, för detaljrikt

• framtidsspaning och mer framåtsyftande saknas

• presenterar en slags vedertagen sanning

• behandlar mycket mediehantering

• missar folkbibliotekets roll i lokalsamhället



Ny organisation för  regional biblioteksverksamhet – fyra modeller

• 21 huvudmän dvs region/landsting, ett stärkt Nationalbibliotek 
inrättas i 6 regioner

• Staten huvudman, regionbiblioteken inordnas i en nationell 
myndighet, organiseras som andra på regional nivå statliga 
myndigheter enl. Indelningskommittens förslag

• Region/landsting huvudman där vissa landsting/regioner har 
huvudmannaskapet för det gemensamma regionuppdraget

• Region/landsting huvudman som idag men organiseras i sex regionala 
kluster, får nationella uppgifter med KB som stöd och samordning



Att diskutera

• Vilka frågor och områden tycker du är mest angelägna att diskutera 
och lämna synpunkter på?

• Det här är intressant, positivt och kan bidra till stärkt 
biblioteksverksamhet

• Det här undrar jag över och är tveksam till att det kan ge stärkt 
biblioteksverksamhet

• Det här saknar/efterfrågar/längtar jag efter i förslaget



Att diskutera

• På vilket sätt kan staten stödja, sprida och vidareutveckla redan 
befintliga digitala lösningar och tjänster? 

• Förslagen om ny organisation för regional biblioteksverksamhet; 
bra och/eller inte bra för folkbiblioteken?

• Finns det samarbeten som skulle underlättas av samordning på 
nationell nivå? 



Att diskutera

• Vilket stöd kan och ska statens insatser vara inom läsområdet? 

• Vilka behov har folkbibliotek när det gäller att erbjuda en likvärdig 
biblioteksverksamhet för befolkningen som är flerspråkig?

• Hur kan olika bibliotekstypers behov av kompetens mötas?



Att diskutera

• Mäter den officiella biblioteksstatistiken den verksamhet som 
biblioteken bedriver idag? Är den ett stöd, speglar den verkligheten? 

• Kan de föreslagna åtgärderna i utkastet komma att påverka 
kommuners, regioner och landstings handlingsutrymme och 
möjligheter att utveckla de olika typerna av biblioteksverksamhet? 
Om ja, på vilket sätt?


