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En nationell
biblioteksstrategi
Det ska finnas en biblioteksverksamhet av hög kvalitet i hela landet
som uppfyller de krav som ställs i bibliotekslagen (2013:801). Regeringen har därför gett Kungl. biblioteket, KB, i uppdrag att arbeta fram
förslag till en nationell biblioteksstrategi för att främja samverkan
och kvalitetsutveckling inom det allmänna biblioteksväsendet.
Enligt regeringsbeslutet ska biblioteksstrategin innehålla följande
delar:
•

En fördjupad omvärldsanalys
En analys ska göras av bibliotekens möjligheter att uppfylla
kraven i bibliotekslagen och därmed ge alla tillgång till kultur, kunskap och information för att främja det demokratiska
samhällets utveckling. Bland annat ska kunskap och erfarenhet
inhämtas från de nordiska länderna. Syftet med analysen är att
belysa de utmaningar och möjligheter som biblioteksområdet
står inför.

•

Långsiktiga mål och strategier
Utgångspunkten för uppdraget är bibliotekslagens bestämmelser. KB ska lämna förslag och bedömningar om hur samverkan
och samordning inom det allmänna biblioteksväsendet kan
öka med syfte att bibliotekens samlade resurser används mer
rationellt och tillgängligheten ökar. I uppdraget ingår också att
ta fram stöd för att främja bibliotekens planering, styrning och
uppföljning. Utredningen ska 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.

•

Skolbibliotekens utvecklingsbehov
I samråd med Skolverket och andra berörda myndigheter samt
representanter för skolhuvudmännen ska KB göra en analys av
vilka utvecklingsbehov som finns för skolbiblioteken för att de
i ökad grad ska kunna främja språkutveckling och stimulera till
läsning.

Enligt beslutet ska KB även fortsätta verksamheten med att tillgängliggöra e-böcker via den nationella katalogen Libris. För 2016-2018
beräknas högst 2 miljoner kronor årligen användas i detta syfte.
Tidsplan
KB ska lämna en fördjupad delredovisning av uppdraget senast
den 1 oktober 2017. En slutredovisning ska lämnas till
regeringen senast den 1 mars 2019.
Kontakt
Arbetet med att ta fram en nationell biblioteksstrategi leds av
Erik Fichtelius som anställts på KB som nationell samordnare.
Dessutom har Krister Hansson och Karin Linder anställts som
utredare.
Erik Fichtelius och övriga som arbetar med den nationella
strategin nås via e-post på strategi@kb.se
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